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Miniona kadencja byla dla polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w chyba jecln4
z na.itrudniejszych, o ile nie najtrudniejsz% w catej historii ogrodnictwa dzialkowego

w naszym kraju.
Wniosk.i Pierwszego Prezesa S4du Najwvzszegio, wyst4pienia Rzecanika praw
obywateiskich. Naj*yzszej Izby Kontroli. czy *..rr.1. rvyrok Trybunafu
Konstytuoyjnego RP z 11 lipca 2012 r. sE tylko przykladowyrni wydarzeniami
z ostainich lat. ktdre skutecznie zachwialy przyszlosciq polskich ogiodow
iziatkowych
i losem miliona dziaikowysh rodzin.
Wielofi trosk. obal, a nawet zwqtpieri w ostatecrny sukces, nie sq nam obce...
Cala mijajqca kadencja z pewno$ci4 nie pozwolila Srodowisku nawet na chwilE
tlytchnienia' To co .iednak najbardziej cieszy to fakt. ze rnimo pcniesionego trudu
udaio siq osiEgn4i zamierzony cei - po raz kolejny uchroni6 ROD i zabezpieizyi
ich
przyszloSi.
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Marny absolutn4 6wiadornoit.. i2 osiqgnigte rezultaty rvalki nie sq dzieiem
przypadku. Na sukces sklada sip trudna do przecenienia praca i zaanguzowanie
setek,
a nawet fysigcy os6b. Nie brak w5r6d nas szeregu indywidualnych dzialkorvcow,
ktorzy poprcez sr.voje dziaiani4 dolozyli mal4, aczkolwiek niezmiernie cennfu cegielkp

do rvspdlnego zwycigstwa.

Celem walki i wszelkich d4qefi bylo uchwalenie nowe.i usrawy o ROD, kt6ra
poprzez sw'oje zapisy zachowala ciqglo$c prawnE i organizacyjnq pzD, a
$Taz

ze Zwi4zkiem dala mocne podstawy do funkcjonowinia ogroio* w

rzeczy'wistoSci prawnej

nowej

.

Oczyvi$cie nie byloby powyzszego bez jednej, silnej i sprawnie clzialajqcej
organizacji i jej kierownictrrya.
W miejscu tym, posiadaj4c mandat ze strony Swigtokrzyskich dzialkorncow
i obraduj4c w ramach IX OkrEgo*eg? Ziazdu Delegat6w pZD w Kielcach, chcemy
w imieniu ponad 20 tysiqcy czlonk6w PZD znurtrgo rvojerv6dfiwa, zlozyi
serdeczne
podzigkowania Panu Prezesowi za calq minion4 piEcioietni4 kadencjE.
byi to okres
nieaniernie trudny. kt6ry jednak dziqki Pana wielkiemu zaangazowaniu. uporowi
i wytrwatodci, udalo siq pokona6.

Potrvierdzeniem nas4,ch slow s4 liczne giosy indyrvidualnych urykownik6w
dziaiek, ktorzy w pelni doceniajq znaczenie Prezesa Zwiqzku w sprawn)ryn
i efektywn y m dzialaniu og6lnopolski ego stowarryszenia ogrodowego.
Obok podziqkowat'r pozostaje nam zyczy{ Panu Prezesowi niemniejszej
determinacji i sily na kolejnq kadencjp oraz zblizajqce sip lata, ktdre mimo wielkiego
optymizmu z naszej strony, zapewne nie bqdq wolne od prob uwolnienia teren6w
ROD i innego ich przeznaczenia.

Przewodniez1cy
Komisji Uchwal i Wniosk6*,

Przewodniczqcy Zjazdu
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Sbkretarz Zlazdu

